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KORT BEGRUNDELSE

Bulgarien har i henhold til artikel 30 i protokollen til traktaten om Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelse opfyldt sine forpligtelser, og reaktor 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket er blevet 
lukket. Bulgarien fortsætter nu med den endelige nedlukning af disse fire blokke. 

Af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde foreslog den bulgarske regering i 2006 en 
øjeblikkelig demonteringsstrategi som erstatning for den etapevise demonteringsstrategi i tråd 
med international bedste praksis, hvilket kræver yderligere rettidig finansiering for at sikre en 
sikker og effektiv nedlukningsproces. 

Ændringen i demonterings- og nedlukningsstrategien og dens konsekvenser for den nødvendige 
finansiering samt overensstemmelsen med og opfyldelsen af forpligtelserne i forbindelse med 
Kozloduy-kernekraftværket berettiger en udvidet finansiel støtte fra Fællesskabet til at sikre det 
højeste niveau af sikkerheds- og miljøstandarder under arbejdet med demontering og nedlukning 
af blok 1-4. 

Desuden er andre medlemsstater, f.eks. Litauen og Slovakiet, blevet tilgodeset af et lignende 
støtteprogram for nedlukningen af kernekraftværker, der reelt fortsætter frem til 2013, mens 
støtten til Bulgarien slutter i 2009. Gennemførelsen af Fællesskabets principper om solidaritet og 
lige behandling mellem medlemsstater er en yderligere rimelig grund til at udvide Fællesskabets 
finansielle støtte.

Fællesskabsstøtte med henblik på nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket bør 
rettes mod det ene mål at sikre en sikker og rettidig fremgangsmåde for nedlukningsaktiviteterne 
og samtidig garantere, at de højeste niveauer for gennemsigtighed og miljø opfyldes. 

Der bør derfor lægges særlig vægt på sikkerheds- og miljøstandarder i hver etape af 
nedlukningsprocessen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning som. f.eks. Rådets 
direktiv 96/29 Euratom om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling. Der bør endvidere tages særlig hensyn til beskyttelse af sundheden for arbejdstagere, der 
er involveret i nedlukningsaktiviteterne, i tilknytning til en langsigtet opfølgende 
sundhedskontrol.

Gennemsigtighed er også et vigtigt element til at sikre befolkningens forståelse og inddragelse i 
beslutningen vedrørende nedlukningsprocessen samt i valget af fremtidige alternativer inden for 
denne nedlukningsproces, f.eks. endelig deponering af radioaktivt affald. Overensstemmelse med 
internationale konventioner, hvori de krav, der er nødvendige i national, international og 
grænseoverskridende sammenhæng, allerede er fastlagt, f.eks. Århuskonventionen af 25. juni 
1998, er derfor afgørende for at sikre adgang til information, offentlig deltagelse og åbenhed.

Med henblik på bestemmelserne i den foreslåede forordning, der støtter foranstaltningerne i 
energisektoren til afhjælpning af en tidlig nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket, 
forekommer det væsentligt at tage højde for, at belastningen for energi- og elsektoren og for 
miljøet er betydeligt højere end oprindeligt forventet. Det anslås for eksempel, at nedgangen i 
produktionskapaciteten som følge af den tidlige nedlukning af de fire reaktorer vil medføre en 
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betydelig stigning i mængden af drivhusgasemissioner, 15 TWh i perioden 2011-2013 med en 
CO2-ækvivalent på ca. 1,2 Gg/GWh, og for Bulgariens vedkommende vil resultere i en 
yderligere emissionsmængde på ca. 18 000 Gg eller 18 000 kt CO2-ækvivalent. Dette 
nødvendiggør yderligere CO2-reduktioner.

De generelle og langsigtede konsekvenser af den tidlige lukning af de fire reaktorer førte til et 
brud på de hovedprincipper, som Unionens energistrategi aktuelt hviler på: bæredygtighed og 
reduktion af drivhusgasemissioner, energiforsyningssikkerhed og energisektorens 
konkurrenceevne. Det har således været nødvendigt i væsentlig grad at kompensere 
produktionskapaciteten i blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket gennem import af primærenergi 
og gennem importeret og indenlandsk fossil energi.

Udvidelsen af Fællesskabets finansielle bistand til den bulgarske energisektor er derfor afgørende 
for at sikre, at de langsigtede konsekvenser af den tidlige nedlukning af de fire reaktorer – med 
hensyn til miljøet, økonomien og forsyningssikkerheden i regionen – håndteres korrekt. En 
ajourført strategi med henblik på afhjælpningsforanstaltninger i energisektoren bør derfor ud 
over at sikre, at Fællesskabets finansielle støtte ikke fører til konkurrenceforvridning, 
fokusere på energiforsyningssikkerheden og -pålideligheden, fremme af vedvarende energi, 
reduktion af CO2-emissioner og energieffektivitet.

Kommissionen skal også sikre, at fællesskabsstøtten er i overensstemmelse med 
finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne vedrørende denne type 
budgetforvaltningsmetode ved at foretage den vurdering, der kaldes "de fire søjler", med 
andre ord en vurdering af overensstemmelsen med internationale standarder, der mindst 
omfatter områderne regnskab, revision, intern kontrol og procedurer for indgåelse af 
indkøbsaftaler i henhold til EBRD.

Der skal sikres konsekvens og sammenhæng med EU's miljø- og energistrategier, så 
gennemførelsen af Fællesskabets finansielle støtte fører til en effektiv og optimal nedlukning af 
blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Bulgarien har givet tilsagn om at lukke (1) Bulgarien har givet tilsagn om at lukke 
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blok 1 og 2 samt blok 3 og 4 af Kozloduy-
kernekraftværket inden henholdsvis den 
31. december 2002 og den 31. december 
2006 og om efterfølgende at nedlægge 
disse blokke. EU har erklæret sig villig til 
at fortsætte sin finansielle bistand frem til 
2009 som en videreførelse af den 
førtiltrædelsesstøtte, der er ydet under 
PHARE-programmet, for således at støtte 
Bulgariens indsats for nedlukningen.

blok 1 og 2 samt blok 3 og 4 af Kozloduy-
kernekraftværket inden henholdsvis den 
31. december 2002 og den 31. december 
2006 og om efterfølgende at nedlægge 
disse blokke. EU har erklæret sig villig til 
at fortsætte sin finansielle bistand frem til 
2009 som en videreførelse af den 
førtiltrædelsesstøtte, der er ydet under 
PHARE-programmet, for således at støtte 
Bulgariens indsats for nedlukningen. EU 
har også givet politisk tilsagn om at 
overveje at fortsætte fællesskabsstøtten i 
forbindelse med den generelle revision af 
de finansielle overslag for 2007-2013.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Principperne om en solidarisk 
reaktion fra Fællesskabets side og lige 
behandling kræver, at der såvel før som 
nu anvendes en upartisk fremgangsmåde 
over for medlemsstater, der har brug for 
finansiel støtte til nedlukning af 
kernekraftværker som følge af 
forpligtelser til at lukke blokke i 
kernekraftværker, som fastsat i deres 
tiltrædelsestraktater eller i tilknyttede 
protokoller.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er ligeledes vigtigt at anvende 
Kozloduy-kernekraftværkets egne 
ressourcer, da dette er med til at stille den 
nødvendige ekspertise til rådighed og på 

(5) Det er ligeledes vigtigt at anvende 
Kozloduy-kernekraftværkets egne 
ressourcer, da dette er med til at stille den 
nødvendige ekspertise til rådighed, øge 



PE439.141v02-00 6/15 AD\811804DA.doc

DA

samme tid mindske den tidlige nedluknings 
sociale og økonomiske virkninger, idet 
personalet fra det lukkede kernekraftværk 
fortsat er beskæftiget. Den fortsatte 
finansielle støtte er derfor vigtig med 
henblik på at overholde de krævede 
sikkerhedsstandarder.

know-how og færdigheder og på samme 
tid mindske den tidlige nedluknings sociale 
og økonomiske virkninger, idet personalet 
fra det lukkede kernekraftværk fortsat er
beskæftiget. Den fortsatte finansielle støtte 
er derfor vigtig med henblik på at 
overholde de krævede sikkerheds-, 
sundheds- og miljøstandarder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på miljøet, energipriserne for 
forbrugerne og forsyningssikkerheden i 
området samt på mængden af 
drivhusgasemissioner, eftersom 
produktionskapaciteten i blok 1-4 i 
Kozloduy-kernekraftværket i væsentlig 
grad har måttet kompenseres gennem 
import af primærenergi og gennem 
importeret og indenlandsk fossil energi, 
og med særlig vægt på behovet for at øge 
energieffektiviteten og udvikle sektoren 
for vedvarende energi.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nedgangen i produktionskapaciteten 
som følge af den tidlige lukning af blok 1-
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4 i Kozloduy-kernekraftværket har 
medført en betydelig stigning i mængden 
af drivhusgasemissioner, anslået til 15 
TWh i perioden 2011-2013 med en CO2-
ækvivalent på ca. 1,2 Gg/GWh, og har for 
Bulgariens vedkommende resulteret i en 
yderligere emissionsmængde på ca. 18 
000 Gg eller 18 000 kt CO2-ækvivalent. 
Dette nødvendiggør yderligere CO2-
reduktioner.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Afhjælpningsforanstaltninger til at 
mindske de socio-økonomiske følger af 
lukningen af blok 1-4 i Kozloduy-
kernekraftværket, såsom 
omskolingsprogrammer for det 
pågældende personale, således at de kan 
anvende deres færdigheder inden for 
andre sektorer, f.eks. industriel forskning 
eller vedvarende energi, kunne 
nødvendiggøre finansiel støtte fra EU.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 
2010-2013.

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket og 
afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i perioden 2010-2013.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten,
idet der samtidig bør tilskyndes til 
energispareforanstaltninger, og 
vedvarende energi bør fremmes.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at opnå størst mulig effektivitet 
bør nedlukningen af Kozloduy-
kernekraftværket ske under anvendelse af 
den bedste tilgængelige tekniske ekspertise 
og med behørig hensyntagen til arten af og 
de teknologiske specifikationer for de 
blokke, der skal nedlukkes.

(11) For at opnå størst mulig effektivitet og 
mindske de miljømæssige følger mest 
muligt bør nedlukningen af Kozloduy-
kernekraftværket ske under anvendelse af 
den bedste tilgængelige tekniske ekspertise 
og med behørig hensyntagen til arten af og 
de teknologiske specifikationer for de 
blokke, der skal nedlukkes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at sikre adgang til information, 
offentlig deltagelse og åbenhed bør alle 
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passende foranstaltninger træffes under 
nedlukningen af Kozloduy-
kernekraftværket for at opfylde de 
forpligtelser, der er fastlagt i 
internationale konventioner, som allerede 
indeholder bestemmelser om de krav, der 
er nødvendige i national, international og 
grænseoverskridende sammenhæng, f.eks. 
Århuskonventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet af 25. juni 1998.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Aktiviteterne i forbindelse med 
nedlukningen af Kozloduy-
kernekraftværket vil blive udført i 
overensstemmelse med det 
grundlæggende mål om at beskytte 
arbejdstagere og befolkningen mod de 
skadelige virkninger af ioniserende 
stråling, som er fastlagt i den eksisterende 
lovgivning, særlig Rådets direktiv 96/29 
Euratom om fastsættelse af 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, 
som er forbundet med ioniserende 
stråling1, hvorved det højeste niveau af 
sikkerhed og beskyttelse for arbejdstagere 
og befolkningens sundhed sikres.
---------------
1 EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Artikel 53d, 108a og 165 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
af 25. juni 2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget1 og artikel 35 og 43 i 
Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget2 fastsætter de 
betingelser, der skal tages hensyn til ved 
metoden for budgetgennemførelse ved 
fælles forvaltning.
------------
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
2 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

Begrundelse

Ud over finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne kan Kommissionen 
gennemføre budgettet ved fælles forvaltning med internationale organisationer, hvis disse 
organisationer anvender standarder, der frembyder garantier svarende til de internationalt 
anerkendte standarder, i det mindste hvad angår deres procedurer for regnskab, revision, 
intern kontrol og indgåelse af indkøbsaftaler.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Projektet med Kozloduy-
kernekraftværket bør tjene som et 
eksempel, og Kommissionen bør 
udarbejde et fuldstændigt og nøjagtigt 
budget for nedlukningen med henblik på 
en analyse af og et overslag over 
udgifterne ved fremtidige nedlukninger af 
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kernekraftværker.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne af deres 
nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne, hvad 
angår miljøet, økonomien og 
forsyningssikkerheden i regionen, af deres 
nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 
i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 
i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -
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distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien og 
samtidig tilskynde til 
energispareforanstaltninger og fremme 
vedvarende energi. Der kan også stilles 
finansiel støtte til rådighed til afhjælpning 
af den socio-økonomiske overgang i de 
pågældende samfund, f.eks. gennem 
udvikling af nye bæredygtige 
arbejdspladser og industrier.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevillingerne til Kozloduy-programmet 
kan revideres i perioden fra den 1. januar 
2010 til den 31. december 2013 i takt med 
gennemførelsen af programmet, således at 
det sikres, at programmeringen og 
tildelingen af ressourcer virkelig baseres på 
det faktiske betalingsbehov og 
absorptionsevnen.

3. Bevillingerne til Kozloduy-programmet 
revideres hvert år i perioden fra den 1. 
januar 2010 til den 31. december 2013 i 
takt med gennemførelsen af programmet 
og for at tage højde for de langsigtede 
indvirkninger på og konsekvenser for 
miljøet, økonomien og 
forsyningssikkerheden, som den tidlige 
lukning af blok 1-4 i Kozloduy-
kernekraftværket har, således at det sikres, 
at programmeringen og tildelingen af 
ressourcer virkelig baseres på det faktiske 
betalingsbehov og absorptionsevnen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan enten direkte ved 
hjælp af en af sine medarbejdere eller via 
et kvalificeret eksternt organ efter eget valg 
foretage en kontrol af anvendelsen af 
støtten. Kontrollen kan foretages i hele 
løbetiden for den mellem Fællesskabet og 

1. Kommissionen overvåger og kan enten 
direkte ved hjælp af en af sine 
medarbejdere eller via et kvalificeret 
eksternt organ efter eget valg foretage en 
kontrol af anvendelsen af støtten. 
Kontrollen kan foretages i hele løbetiden 
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EBRD indgåede aftale om tildeling af 
fællesskabsmidler til den internationale 
fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i en periode på fem år fra 
datoen for udbetaling af sidste rate af 
støtten. Resultaterne af disse kontroller kan 
føre til, at Kommissionen træffer 
beslutning om tilbagesøgning.

for den mellem Fællesskabet og EBRD 
indgåede aftale om tildeling af 
fællesskabsmidler til den internationale 
fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i en periode på fem år fra 
datoen for udbetaling af sidste rate af 
støtten. Resultaterne af disse kontroller kan 
føre til, at Kommissionen træffer 
beslutning om tilbagesøgning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionens personale og eksterne 
personer, der har fået mandat fra 
Kommissionen, skal i det omfang, der er 
nødvendigt til udførelse af disse kontroller, 
have adgang til modtagerens kontorlokaler 
og til alle nødvendige oplysninger, også i 
elektronisk form.

2. Kommissionens personale og eksterne 
personer, der har fået mandat fra 
Kommissionen, skal i det omfang, der er 
nødvendigt til udførelse af disse kontroller, 
have adgang til modtagerens kontorlokaler 
og til alle nødvendige oplysninger, også i 
elektronisk form. Kontrollerne omfatter 
også en undersøgelse af situationen i 
forbindelse med udstedelsen af 
nedlukningsgodkendelser.

Begrundelse

Formålet hermed er at sikre, at midlerne anvendes efter tidsplanen, og at sørge for, at der 
føres bedre kontrol med, om de anvendes til det rigtige formål. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning og aflægger 
regelmæssigt beretning herom for Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen 

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning og aflægger hvert år
beretning herom for Europa-Parlamentet 
og Rådet. Kommissionen foretager en 
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foretager en midtvejsevaluering i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3.

midtvejsevaluering og en efterfølgende 
evaluering i overensstemmelse med artikel 
3, stk. 3, og aflægger beretning om begge 
for Europa-Parlamentet..

Den efterfølgende evaluering indeholder 
et fuldstændigt og nøjagtigt budget over 
udgifterne ved nedlukningen af et 
kernekraftværk, således at de fremtidige 
nedlukningsudgifter kan planlægges. Den 
foretager også en analyse af de 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
udgifter med vægten lagt på følgerne af 
den frigjorte reststråling og følgerne for 
forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Kommissionen foretager en vurdering af 
overensstemmelsen med internationale 
standarder, der mindst omfatter 
områderne regnskab, revision, intern 
kontrol og procedurer for indgåelse af 
indkøbsaftaler i henhold til EBRD, inden 
den undertegner aftalen om bidrag.

Begrundelse

Ud over finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne kan Kommissionen 
gennemføre budgettet ved fælles forvaltning med internationale organisationer, hvis disse 
organisationer anvender standarder, der frembyder garantier svarende til de internationalt 
anerkendte standarder, i det mindste hvad angår deres procedurer for regnskab, revision, 
intern kontrol og indgåelse af indkøbsaftaler.
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